
 
 

1. září  2022   čt  Začátek období školního vyučování 

1. ročník v 11:00 hod-hotel Clarion, 2. ročník v 8:00 hod. - škola, 3. ročník v 8:00 hod. - škola,  
2. ročník PT v 8:00 hod - škola  

19. – 30. září    Opravné MZ 

20. září                             Opravné ZZ-písemné 

21. – 22. září                  Opravné ZZ-praktické 

22. září     Náborová akce – Frýdek-Místek - výstava Polárka 

23. září     Opravné ZZ-ústní 

28. září   st   Státní svátek – Den české státnosti 

28. říjen  pá  Státní svátek – Den vzniku samostatného československého       
s                                         státu 

26. - 27. říjen                  st, čt       Podzimní prázdniny 

16. listopad                                 ¼ letní pedagogická rada  14:15 

17. listopad                                 Státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii 

22. listopad    Třídní schůzky 15:30 

25. - 26. listopad                 Náborová akce – Černá louka 

7. prosinec                    st               Den otevřených dveří (15:00  - 18:00  hod.) 

23. prosinec - 1. leden            Vánoční prázdniny  

3. leden 2023                začátek vyučování po Vánočních prázdninách 

18. leden                       st                 Den otevřených dveří (15:00 – 18:00 hod.) 

25. leden                       st                 1/2 letní pedagogická rada 14:15                                 

31. leden                       út                   Konec 1.pololetí – výdej vysvědčení 

3. únor     Pololetní prázdny 

6. – 12. březen             Jarní prázdniny 

15. únor             st  Den otevřených dveří (15:00 – 18:00 hod.) 

únor     lyžařský výcvik ??? 

11. březen    Konec přijímání přihlášek pro 1. Kolo přijímacího řízení 

6. – 7. duben    velikonoční prázdniny, svátek 

10. duben    Velikonoční pondělí – Den pracovního klidu 

26. duben  st  ¾ letní pedagogická rada 14:15 

27. duben  čt  Třídní schůzky 15:30 

24. – 28. duben                         Přijímací řízení 1. kolo 

duben 2023    Profilová písemná zkouška MZ (PT2)  

duben 2023    Závěrečná pedagogická rada PT2 14:15  

duben 2023    Ukončení výuky, vysvědčení PT2  



květen 2023 MZ – písemné didaktické testy a písemné práce společné  
části (ČJ, M, AJ) 

květen     MZ – svatý týden PT2 

květen      MZ – ústní zkoušky PT2 

24. květen                        st               Pedagog. rada 3. ročníků  

31. květen   st  Ukončení výuky 3. ročníků 

1. - 2. červen               čt, pá  Písemná část ZZ 

5. – 9. červen               po - pá    Praktické ZZ  

12. – 16. červen                Studijní volno žáků 3. roč. 

19. – 23. červen    Ústní ZZ  

23. červen     Pedagogická rada 1. a 2. ročníků  

29. červen     Slavnostní vyřazení absolventů 3. ročníků 11:00 hod.  

30. červen    Konec školního roku, výdej vysvědčení 1. a 2. ročníkům 

červenec-srpen    Hlavní prázdniny 

25. – 31. srpen    Opravné a klasifikační zkoušky 

Provozní porady úseků probíhají měsíčně dle termínů stanovených ŘŠ  – 1. středa v měsíci        

1. září 2023    pá  Začátek školního roku 2023/2024  


